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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas tem como premissa 
o incentivo ao Ensino, Extensão e Iniciação Científica através da 
discussão de temas relevantes e atuais por profissionais capa-

citados nos respectivos temas e fomento à elaboração e publicação 
de trabalhos acadêmicos pelos alunos, egressos e colaboradores dos 
Cursos da FASASETE. 

Ensejando sempre o aprimoramento e troca de conhecimentos, esten-
demos nossos agradecimentos a todos que participaram desse evento, 
engrandecendo-o com atitudes, pensamentos, conhecimento e compe-
tências! 

OBJETIVOS DO FÓRUM:

Estímulo à cultura de pesquisa e extensão, a sua integração, sociali-
zando as produções científicas e as experiências com positivas para a 
formação de toda comunidade acadêmica referente as ações da pes-
quisa e da extensão da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.

TEMA:

O VI Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da FASASETE, 
apresenta os autores, que são livres para o envio de resumos na área 
do Direito.

Comissão organizadora do VI Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão - FASASETE
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AÇÕES AFIRMATIVAS PARA MULHERES NEGRAS: DA 
DISCRIMINAÇÃO À (IN)SUFICIÊNCIA 

SILVA, Bárbara Divina de Moraes 1; PIRES, Celso Gonçalves2

É notório que nos últimos anos as questões raciais ganharam maior 
relevância no cenário político nacional. Por meio das políticas de ações 
afirmativas, instituições públicas e privadas, passaram a reservar 
percentual de suas vagas a homens e mulheres autodeclarados 
negros e pardos. Não obstante ao fato da implementação das 
ações afirmativas, em especial as cotas raciais, representarem uma 
importante ferramenta de inclusão da população afrodescendente 
em ambientes de poder, anos após a abolição da escravidão no 
Brasil, ainda é possível perceber resquícios de sua herança e que o 
racismo ainda permanece pungente entre a população. Importante 
ressaltar que a escravidão é uma marca histórica. Mesmo após a 
abolição, o governo não se empenhou em criar formas de promover a 
inclusão do afrodescendente na sociedade, o que fez com que embora 
liberto permanecesse marginalizado e mercê da própria sorte. 
Quando se trata de mulheres negras, as dificuldades de ascender 
a melhores condições de vida aumentam ainda mais. As mulheres 
negras são duplamente discriminadas, primeiro pelo simples fato de 
serem mulheres em uma sociedade predominantemente machista e 
segundo e por serem negras, o que por si só, as coloca em condição 
de vulnerabilidade social e econômica. Buscando avançar nesse 
tema, o presente trabalho tem por objetivo trazer à tona discussões 
acerca da efetividade das ações afirmativas na inclusão das mulheres 
negras nos ambientes universitários e no funcionalismo público, bem 
como esclarecer a condição da mulher negra no Brasil, demonstrando 
as barreiras existentes na vida dessas mulheres que dificultam sua 
ascensão aos ambientes de poder.

1 Acadêmico do 9º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas. E-mail: bmoraes75@yahoo.com.br

2  Mestre em Direito. Professor da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
(Orientador).
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A CORRUPÇÃO NO PROCEDIMENTO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

SILVA, Carlos Affonso1;BRASIL, Deilton Ribeiro2

Este trabalho pretende demonstrar os procedimentos necessários para 
a instauração do licenciamento ambiental brasileiro, explicando de 
uma forma embora breve suas fases e quando essa será aplicada. 
O licenciamento ambiental tem como objetivo a preservação do meio 
ambiente, mas em decorrência do alto custo para a obtenção das li-
cenças ambientais e excesso de regras que tratam matéria bem como 
a morosidade no procedimento faz com que as empresas públicas e 
privadas optem pela via mais fácil, ou seja, a prática de corrupção. O 
grande problema em torno da corrupção no procedimento no licencia-
mento ambiental são as suas consequências como a degradação am-
biental muitas vezes irreparáveis ou em casos mais graves causar mor-
tes de diversas espécies até mesmo humana. Esta prática corruptiva 
no licenciamento ambiental brasileiro pode se comprovada mediante 
julgados e de notíciarios esclarecendo que a prática de corrupção não 
acontece somente no contexto político ou em ocorrências policiais, mas 
também em todas as esferas da sociedade.

1 Acadêmico do 9º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas. E-mail: carlosaffonso18@gmail.com

2 Doutor em Direito pela UGF/RJ. Professor da Faculdade Santo Agostinho de Sete 
Lagoas (Orientador)
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A (IN)APLICABILIDADE DAS CONSTELAÇÕES 
FAMILIARES NO MEIO JURÍDICO

FREITAS, Fernanda Muzzi De. 1; GARCIA, Filipe Rodrigues2. 

As Constelações Familiares são métodos muito utilizados na psicologia, 
como forma de harmonizar a família, e foi criado pelo alemão 
Bert Hellinger. Uma terapia de grupo, capaz de fazer as partes 
enxergarem a vida com o olhar do outro, mostrando que não existe 
culpa, mas sim, concepções de vida diferentes. Assim, o constelado é 
capaz de solucionar o problema familiar internamente, uma vez que 
ele foi habilitado para enxergar a dor do outro sem julgamentos. 
A partir de 2012, o juiz de direito Sami Storch, começou a utilizar 
esse método no estado da Bahia, dentro do judiciário, como forma 
de otimizar as conciliações e mediações. Os resultados foram um 
sucesso! As partes além de resolverem sua questão jurídica, ainda 
saem satisfeitas emocionalmente com o problema, o que evitará um 
possível reajuizamento da ação. Cem por cento das audiências de 
conciliação que foram aplicadas o método da Constelação Familiar e 
que ambas as partes participaram, obtiveram acordo. O intuito deste 
projeto de pesquisa é demonstrar que, apesar de a vida estar sendo 
muito judicializada, e os fóruns estarem sendo sobrecarregados de 
demandas, existe uma forma mais rápida e eficaz para solucionar 
os conflitos. Dessa forma, o objetivo desse projeto de pesquisa é 
aferir o que é ciência para o direito e assim, investigar o método 
das constelações familiares para verificar se a mesma pode ser 
considerada como uma ciência. E, por conseguinte, avaliar se sua 
aplicabilidade nas conciliações e mediações pode ser legtimada pelo 
ordenamento jurídico. Sedo assim, o objetivo do projeto de pesquisa

1 Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: fefe.muzzi@gmail.com.

2 Professor Universitário da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. E-mail: fili-
per@fasa.edu.br. 
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 fica sendo demonstrar a importância da constelação familiar para o 
Direito; comprovar a constelação familiar como uma ciência; utilizar 
dados de constelações familiares já executadas no Brasil; pesquisar 
acerca da aceitação brasileira a respeito da constelação familiar. A 
hipótese do trabalho é chegar a uma conclusão de que a Constelação 
Familiar pode ser considerada uma ciência, uma vez que ela possui 
métodos e resultados, e sendo assim, poder ser aplicada nos judiciários.  
A metodologia que será aplicada na dissertação do trabalho será de 
forma dedutiva e dialética. Dedutiva porque serão estudadas doutrinas 
que versam sobre a ciência do direito para alcançar o problema da 
tese abordada e alcançar a hipótese do trabalho, e dialético porque 
será estudada a forma da Constelação Familiar, se esta poderá ser 
empregada no Direito Brasileiro. O procedimento será baseado no 
método funcionalista, ou seja, o estudo se dará na busca de entender 
a função da Constelação Familiar no Direito e para a sociedade e 
de que forma essa ferramenta psicológica pode contribuir com a 
população, e principalmente, para a eficácia do juízo. Desta forma, 
o marco teórico que será utilizado para contribuir com as pesquisas, 
serão as bibliografias do alemão psicoterapeuta Bert Helinger, uma 
vez que foi ele que criou e evidenciou as formas de harmonia de uma 
família. 
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A FLEXIBILIZAÇÃO A APLICAÇÃO JUDICIAL DA RESERVA DO 
POSSÍVEL: UM OLHAR SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS 

E POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOUZA, Henrique Gonçalves1; BRASIL, Deilton Ribeiro2
.

A Teoria da Reserva do possível surgiu na Alemanha, em julgamento 
promovido pelo Tribunal Constitucional Alemão, e foi recepcionada 
no Brasil com intuito peculiar frente à realidade social brasileira, o 
que trouxe uma mutação no sentido original desta teoria. Em solo 
pátrio esse princípio e invocado diante da impossibilidade do Estado, 
perante prestações positivas, garantir de forma plena a efetivação de 
determinado direito social, sem, contudo comprometer financeiramente 
a administração pública, pode se dizer que houve uma interpretação 
dessa teoria unicamente como teoria do financeiramente possível. 
No entanto o Estado deve garantir a efetivação dos direitos sociais, 
pelo menos em um patamar suficiente para que os cidadãos vivam 
com dignidade, ou seja, deve se garantir o mínimo existencial, o que 
vem a proteger a ideia de dignidade da pessoa humana, princípio 
basilar das garantias constitucionais em nossa Constituição. E neste 
contexto, que será apresentado o problema central do assunto, 
qual seja: a ponderação da reserva do possível frente à garantia 
do mínimo existencial, e a amplitude da interferência do poder 
judiciário nas politicas públicas, quando a intenção e a garantia do 
direito fundamental pleiteado pelo particular. Dessa forma o presente 
trabalho tem como intuito analisar o fenômeno da teoria da reserva 
do possível, seu surgimento, bem como a forma que esse princípio 
foi adaptado no Brasil. A parti disso será feito um estudo sobre a 
legalidade do Estado ao utilizar essa teoria para limitar ou negar a

1 Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: henriquegonçalvesbravo@yahoo.com.br

2   Doutor em Direito pela UGF/RJ. Professor da Faculdade Santo Agostinho de Sete 
Lagoas.
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promoção dos direitos sociais. Nesse contexto será demostrado que o 
ente público não poderá se eximir de sua obrigação constitucional de 
proteção aos direitos sociais, como também ao principio da dignidade 
da pessoa humana. Qualquer omissão neste sentido pode surgi para 
o particular o direito de recorre ao judiciário para proteção de seus 
direitos, e este analisando o caso concreto deve fazer ponderações 
sobre os direitos em conflito, mesmo que para isso o órgão jurisdicional 
precise interferi nas politicas publicas do Estado para garantir 
determinado direito. Para o desenvolvimento do assunto será utilizado 
o método indutivo, com o auxilio de doutrinas e jurisprudências com as 
decisões dos tribunais sobre o tema.
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VIOLÊNCIA COMO ESPETÁCULO – O PODER DE SANÇÃO 
MIDIÁTICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

SANTOS, Jéssica Barbosa 1 ; CARVALHO, Geraldo Magela Lima De2

Tende-se trazer ao debate esse trabalho por sua pertinência jurídica, 
e acima de tudo social, haja vista que cabe ao Direito enquanto meca-
nismo de organização social, refletir sobre o desenvolvimento histórico, 
social, político, econômico e cultural da sociedade, objetivando assim 
os anseios dos cidadãos aos quais se destina, materializando a pro-
moção de igualdade e justiça social. A violência traz uma espécie de 
sedução ao que tange sua temática, sendo sempre associada a uma 
realidade incomum, muitas vezes mística. Em cada relato, sejam eles 
relacionados a histórias de ficção, estampados em jornais ou chama-
das megalomaníacas realizadas capciosamente para vender. Resumi-
damente, violência é algo lucrativo, violência realiza sua própria auto 
venda. Não é algo dito em vagas associações ou ideologias construí-
das, é concreto, estudo de densas pesquisas apontadas por Marcos 
Rolim, no livro A Síndrome da Rainha Vermelha, marco que estimulou 
apresente pesquisa científica. A maneira rotineira que se divulga even-
tos dramáticos com um ar tensionado de sua singularidade com di-
mensões particulares e universais é assustadora. De forma resumida, o 
expectador cria a alusão própria e singular de determinado fato, sem 
se quer deixar a dúvida de que o mesmo teria ocorrido e nem sobre 
suas circunstâncias. Com a promoção rotineira de espetáculos midiáti-
cos, aqueles que sofrem diretamente com os efeitos do ato, sejam eles, 
a sentença, ou a própria execução de fato típico, vê sua vida exposta 
e consequentemente sua sentença decretada sem a presença do con-
traditório e da ampla defesa. Com isso, a presente pesquisa traz como 

1 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: Jbsant145@gmail.com

2 Professor do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. E-mail: 
Gmcl@uai.com.br
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problema científico a seguinte questão: A mídia influência o grau de 
aceitação da violência?  E se sim, quais as suas consequências? A apli-
cação da lei jamais deveria ser produto de espetáculo, das mídias em 
massa. O julgador não se pode deixar levar pelos apelos dos meios 
de comunicação, de um lado, a liberdade de informação jornalística 
é um princípio democrático, que torna transparente a atuação dos 
órgãos estatais e traz a participação social onde, se deixa claro qual-
quer tentativa de estabelecer uma censura aos meios de comunicação. 
. A função social constitucional do processo é reduzir e condicionar o 
poder de penar do Estado, efetivando assim as garantias fundamen-
tais e a presunção de inocência que tem a dimensão interna e externa. 
E a externa está quase intrinsecamente ligada a mídia, e por isso as 
consequências de uma divulgação sem qualquer preocupação se tor-
na extremante gravosa. Entretanto, torna-se necessário deixar nítido 
a desmesurada cobertura jornalística, sobre um fato penal, ao qual 
pode-se acarretar diversos danos aos direitos da personalidade da 
pessoa exposta como suspeita, atingindo diretamente a intimidade, 
honra e imagem do investigado ou processado, indo de contra ao prin-
cípio da dignidade da pessoa humana Como dito, não se defende 
aqui a restrição da impressa, mas sim, que seja repensado o papel 
que a mesma exerce, diante do quadro apresentado. A liberdade, 
democracia e a impressa devem caminhar juntos, pois liberdade sem 
limite acaba por se tornar tirania.
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 NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO E CIDADANIA

ROCHA, Jordan Renê Pinto1  COUTO, Marília Oliveira Leite2

O ensino de noções básicas de Direito e cidadania nas escolas é de 
extrema necessidade no país, dada a grande atividade do Estado, es-
pecialmente da justiça em nossas vidas, cuja compreensão é relevante. 
Além de passarmos por um período de politização muito grande, o 
conhecimento desses dispositivos pode ser de suma importância para 
estes indivíduos desempenharem sua cidadania com maestria. O papel 
desse trabalho é demonstrar a importância do conhecimento jurídico 
na sociedade atual, partindo do princípio que o homem se constitui 
interagindo-se com meio social em que vive, e provoca mudanças signi-
ficativas na sociedade. No conceito de cidadania pode-se definir que, 
cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, 
de natureza civil, política e social. O Estado dá ao cidadão o poder 
do voto, de decidir o futuro do país, mas não dá a ele o conhecimento 
necessário para desempenhar tal tarefa. Visto a necessidade de tal 
matéria para termos uma sociedade atuante e consciente de sua cida-
dania, é preciso tratar a matéria jurídica como base de formação aca-
dêmica do indivíduo. Uma sociedade atuante, crítica é uma sociedade 
que luta por seus direitos, que cresce e agrega valores importantes, 
necessários para uma mudança política e social. A pesquisa feita, con-
ta com dispositivos dispostos na lei para afirmação da proposta.

1  Acadêmico de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
2  Docente do curso Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
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“MÃES SOLTEIRAS” NO NORTE DE MINAS: BIODIREITO E 
VULNERABILIDADES

GOMES, Jorge Luiz Gray1;  LOYOLA, Gabriela2

Este artigo entrelaça biodireito e realidades possíveis para reflexões 
da dignidade humana. Há oscilação entre poder e vulnerabilidades, 
realidades negativas e a bioética, pesquisa e questão de gênero. Na 
metodologia aplicada, verificam-se: 1. Apresentação das realidades 
de Minas com as imposições “coronelistas”; 2. Identificação dos proble-
mas ético-morais a partir da pesquisa de campo com as “mães soltei-
ras” no Norte do Estado. 3. Identificação dos valores em conflito com 
a relação da questão do biodireito em geral e as considerações fe-
ministas. O entrelaçamento entre biodireito, vulnerabilidades e “mães 
solteiras” no Norte de Minas, apresenta uma pesquisa que adotou uma 
análise qualitativa com abordagem compreensiva, oscilando entre as 
imposições históricas experimentadas, perspectivas e paradigma li-
bertadores bioéticos. Em Minas Gerais, os registros de violência contra 
a mulher cresceram 5,9% entre 2006 e 2013, se comparados com os 
demais índices dos Estados do Sudeste: Espírito Santo, mesmo com o 
crescente número da violência em geral, houve diminuição -10,8%; 
São Paulo-23,7%; e Rio de Janeiro, -27,4% (Waiselfisz, 2015, p. 5) 
Nos registros de violência em geral, Minas Gerais ficou em segundo 
lugar no Brasil (de 1997 a 2007), com 213,9%. Índice alarmante para 
um Estado da região sudeste, considerada mais desenvolvida que o 
nordeste brasileiro. O Maranhão ficou com a primeira posição com 
241,3% registros; em terceiro, Pará com 195,4%; em quarto Alagoas 
com 186,4%; e em quinto, Sergipe com 176,8% (Waiselfisz, 2010, p. 
19). Com relação à violência, as mulheres continuam vítimas de morte 
e lesão corporal, apesar da Lei Maria da Penha (2006 – Lei 11.340), 

1  Autor do artigo. Aluno do 8° período de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas.
2  Professora Orientadora da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
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nesta, além da violência física, o sofrimento psicológico (insulto, cons-
trangimento, vigilância constante e isolamento) e violência sexual (por 
meio da força) também são punidos pela mesma, e da Lei do Femini-
cídio (2015 – Lei 13.104), que tornam estes crimes hediondos. Em mui-
tos Estados brasileiros, registrou-se diminuição desses crimes, mas em 
outros, o aumento do número de homicídios contra as mulheres é con-
siderável. A palavra “coronelismo” surgiu no Brasil, como uma prática 
política semelhante ao que ocorreu na Espanha e na América Espa-
nhola chamado de caciquismo ou caudilismo (agrupados ao redor de 
alguém: o caudilho). Em 1831, surgiu este posto na Guarda Nacional, 
sendo nomeado para o cargo geralmente, o chefe político local e/ou 
o fazendeiro importante. (Sousa; Garcia; Carvalho, 1998, p. 85-86). 
Hoje, ainda é presente este fenômeno das famílias que mandam. Em 
Minas Gerais, as famílias Neves, Cunha e Bonifácio de Andrada ainda 
influenciam a política e a economia dos “grotões”. O coronelismo veio 
com uma nova roupagem de famílias. Oliveira em seu livro Na Teia do 
Nepotismo, afirma que entre a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal, há relações fortes de parentesco, sendo que dois terços do 
Senado vêm de famílias políticas, e metade dos deputados federais é 
oriunda de clãs com muita influência em suas localidades. No judiciário, 
o nepotismo também é grande. (Ricardo Oliveira, 2012). Na pesquisa 
de campo, as mulheres narraram sobre suas experiências ético-morais 
na família, no trabalho, na escola, na religião e na sociedade. As res-
postas nos fazem compreender que se por um lado, sentiram-se acei-
tas por vários segmentos sociais, por outro, sentiram a falta de apoio, 
o peso da opressão em ser mãe solteira. Sofreram o julgo psicológico, 
social, familiar, religioso, de uma sociedade com valores “coronelistas” 
e de realidades norte-mineiras de dificuldades de emprego, falta de 
água, seca, violência contra a mulher.

Os dados da pesquisa confirmam as vulnerabilidades das mulheres: 
55% entre 14 e 17 anos; 50% com escolaridade de Primeiro Grau 
completo; 60% não trabalhava; 70% de falta de apoio; reações em 
torno de 27% de não aceitação da gravidez e 25% de preconceitos 
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(falaram mal das gestantes); pressões da família: 50%,  religiosa: 
25%  e do pai da criança: 25%. O biodireito clama por uma bioética 
não-sexista, anti-racista e libertária. Fátima Oliveira afirma que mes-
mo a bioética sendo plural “Os espaços informais e institucionais da 
bioética são feudos masculinos e brancos, que são maioria na bioética, 
os que mais publicam, coordenam os cursos e dirigem as instituições 
de bioética” (Oliveira, F.,2003). Rosemarie Tong afirma que existem 
dois grupos de bioética feminista: os centrados no cuidado e os cen-
trados no poder. O primeiro reabilita e recupera os valores ligados à 
questão feminista (“compreensão, nutrição, simpatia”). O segundo quer 
modificar de maneira estrutural tudo que oprime a mulher no mundo 
(Ferrer; Alvarez, 2005, p. 283). Há interpelações flexíveis nas realida-
des históricas, culturais, políticas, econômicas, sociais e religiosas deste 
povo norte-mineiro. A política continua com germes de “coronelismo”, 
transformados em nepotismo; as perseguições contra os que votaram 
nos candidatos que perderam, continuam. O biodireito valoriza o pa-
pel da mulher, diante das manipulações dos poderes constituídos e de 
suas vulnerabilidades. A pesquisa realizada entrelaçou a questão da 
ética com a vulnerabilidade das “mães solteiras”, verificando aspectos 
pessoais, sociais, econômicos, acadêmicos, religiosos e relacionais. As 
mulheres continuaram suas vidas frente às várias situações de violên-
cias e de injustiças.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO 

EM SEGUNDA INSTÂNCIA

FERREIRA, Larissa Alves de Meireles1; COUTO, Marília Oliveira Leite2

A presunção de inocência é princípio consagrado pela Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) e é de extrema importância para o direito 
processual penal, assegurando que ninguém seja condenado a pena 
privativa de liberdade até o trânsito em julgado da sentença con-
denatória. O objetivo geral do presente trabalho é discutir acerca 
da possibilidade ou não de execução da pena após confirmação de 
sentença em segundo grau, sem que sejam esgotadas todas as instân-
cias garantidas ao jurisdicionado. Há muito se discute a respeito da 
presunção de inocência. Beccaria, já no século XVIII, previa que o ho-
mem só teria sua liberdade cerceada caso comprovada a prática de 
qualquer ato ilícito. A CF/88 trouxe em seu artigo 5°, LVII, o referido 
princípio, visando a preservação da inocência do indivíduo até que se 
provasse o contrário após o trânsito em julgado. Ademais, sistema pro-
cessual penal brasileiro rege-se pelo regime acusatório, que consiste 
na cominação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em 
escala principal e demais garantias em escala subsidiária. Tem-se, por 
exemplo, o princípio do duplo grau de jurisdição, cuja aplicação se faz 
extremamente necessária quando se almeja a adequada observância 
às normas processuais. Dessa forma, vê-se que todo o ordenamento ju-
rídico brasileiro converge em um objetivo: assegurar o devido processo 
legal para que ninguém seja considerado culpado sem, de fato, o ser.  
E é justamente isso que o princípio da presunção de inocência busca em 
sua essência. No entanto, decidiu de modo diferente o Supremo Tribu-
1  Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.

E-mail: larissa.alves07@gmal.com
2  Orientadora da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
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nal Federal (STF) ao julgar o Habeas Corpus 126.292, em fevereiro 
de 2016. A Suprema Corte, por maioria, admitiu que a execução da 
pena estaria autorizada a partir da decisão condenatória de segundo 
grau, mesmo que não exauridas todas as formas recursais, quais sejam 
o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial. Sendo assim, mediante 
entendimento jurisprudencial do STF, pode-se considerar executável 
a prisão após admissão da condenação por Tribunal sem que isso 
ofenda o referido princípio. Há muito o que se discutir acerca a cons-
titucionalidade ou não de tal instituto, de modo que sejam analisados 
os argumentos contrários e favoráveis sobre o assunto, com o fim de se 
buscar a melhor solução ao mundo jurídico. 
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COMPLIANCE E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Leila Dias, ALVES1, Carolline Leal RIBAS2

O presente artigo tem como intuito analisar a importância do institu-
to da compliance, como instrumento de governança corporativa, nos 
processos de recuperação judicial de empresas após o advento da Lei 
11.101/2005. Para tanto, pretende-se investigar a utilização da com-
pliance, no intuito de conduzir as empresas ao cumprimento de obriga-
ções legais, seja para proteger a saúde, a segurança e o bem-estar de 
outras pessoas, seja para evitar fraudes contra credores. Trata-se de 
uma técnica para diminuir o risco de multas, penalidades, paralisações 
e ações judiciais, além de possibilitar um controle efetivo sobre resul-
tados. Ocorre que, na atualidade, muitas empresas vêm se furtando, 
durante o processo de recuperação judicial, de cumprir ditames legais 
como forma de burlar a organização dos órgãos deliberativos que 
possuem maior poder de controle no plano de recuperação judicial. 
Isso ocorre quando a empresa vende créditos a credores previamente 
designados que já acordaram de aprovar o plano de recuperação, 
impossibilitando que haja um controle dos credores originários e do 
administrador judicial. Nota-se que este tema ainda é pouco tratado 
em trabalhos acadêmicos e profissionais, uma vez que ainda pouco 
se fala da utilização do compliance como meio de evitar fraudes na 
malha organizacional das companhias. Como é próprio da pesquisa, 
recorre-se a uma metodologia qualitativa por meio da análise de pes-
quisas doutrinárias e também jurisprudenciais no Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça, os quais já reco-
nheceram a importância do controle compartilhado entre devedor e 
1  Aluna da Graduação em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 

Email: ld.alves@yahoo.com.br
2 Professora Orientadora. Professora de Graduação da Faculdade Santo Agostinho 

de Sete Lagoas. Email: carollinelr@hotmail.com
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credores, aumentando o poder de deliberação da Assembleia Geral. 
Percebe-se que a aprovação do plano de recuperação judicial implica 
mudanças profundas na organização empresarial, o que demanda, 
por consequência, um controle efetivo, emanado da vontade social dos 
credores originários, como modo de evitar a cessão de créditos como 
mecanismo de fraude à formação dos órgãos de deliberação.
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HERANÇA DIGITAL:DIREITO SUCESSÓRIO DOS BENS 
ELETRÔNICOS 

MATOS, Luciana Santos1; GONÇALVES, Celso Pires2; 
RIBEIRO, Deilton Brasil3

A presente pesquisa visa debater a necessidade de adequação do 
código civil no que  tange à realidade tecnológica no Brasil. Com 
o passar dos anos, a tecnologia digital  tem sido expressivamente 
presente em nossa realidade, na modernização da internet,  nos 
computadores e celulares, no compartilhamento de dados na nuvem, 
e claro,  redes sociais (através de influenciadores), cada vez mais 
em evidência. Os bens  eletrônicos tem se tornado rentáveis, visto 
que os chamados influencer digitais que  atuam nas mídias sociais 
como o Instragram, blogs, Twitter assim como os youtubers  que são 
responsáveis pelos canais no Youtube são os profissionais do futuro 
e  possuem acesso amplo a uma diversidade de informações, pois 
alcançam todo e  quaisquer tipos de usuários, o que, ao atingirem 
uma quantia considerável de  seguidores são atrativos para muitas 
marcas e produtos. No contexto atual, estes  profissionais alcançam 
16 vezes mais influência do que a publicidade tradicional,  conforme 
um estudo realizado pela Agência SocialChorus no ano de 2018. Não  
obstante, não há legislação própria para dirimir possíveis situações e 
tem sido  necessário que as famílias de alguém que porventura venha 
a falecer, recorram aos  meios jurídicos para conseguirem acessos 
aos e-mails, contas nas redes sociais e e  demais dados armazenados

1  Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: lucianam@fasa.edu.br 

2  Professor Universitário da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: celsog@fasa.edu.br 

3  Professor Universitário da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: deilton.ribeiro@fasa.edu.br
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virtualmente do mesmo. Portanto, este estudo visa  apresentar as 
lacunas aparentes no ordenamento jurídico no que tange os bens  
armazenados virtualmente, a privacidade do de cujus como também 
à valoração  patrimonial sucessória quando estes dados/possuem fins 
lucrativos. Para tanto, o  objeto de estudo será a análise o projeto 
de lei nº 4099/2012 que propõe a inclusão  de um parágrafo único 
no artigo 1.788 do atual código civil que garante aos herdeiros  o 
acesso as contas e arquivos digitais de seus entes queridos, bem como 
a  (im)possibilidade de se caracterizar crime de falsidade ideológica 
previsto no artigo  307 do Código Penal ao familiar que possuir e 
manusear as mídias digitais do falecido  e por fim os artigos 21 do 
Código Civil e 5°,X da CF que discute a privacidade do  indivíduo 
sendo ela inviolável e também o direito da personalidade. Sendo 
assim  pretende-se apresentar dados que possam contribuir para 
aplicação jurídica em que  há necessidade de ser sanada as lacunas 
como também desenvolver a aplicação  uniforme da lei e apreciar a 
temática em torno dos bens eletrônicos, que mesmo  pouco discutida é 
basilar aos tempos modernos. 



VI Fórum Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão - FASASETE, v. 3, n. 1/2019

Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas28

A PLURIPARENTALIDADE E A RESPONSABILIDADE 
FAMILIAR DO PAI AFETIVO 

BARBOSA, Luiz Gustavo de Abreu 1; 
CRUZ, Álvaro Augusto Fernandes da2

As discussões acerca do instituto da pluriparentalidade são relativamente 
novas em nosso ordenamento jurídico, todavia o tema é amplamente 
debatido em outros países a muitos anos, a exemplo dos Estados Unidos, 
onde o tema é intitulado por dual paternity já tendo reconhecida a 
possibilidade um pai afetivo registrar em certidão de nascimento civil 
o que carrega dentro do peito por determinado indivíduo, a que toma 
por filho. O termo pluriparentalidade remete essencialmente a possibi-
lidade de um indivíduo possuir dois pais registrais, sendo reconhecido 
ao indivíduo o vínculo afetivo em paridade ao vínculo biológico e todos 
os seus efeitos jurídicos, bem como o direito de constar em certidão de 
registro civil o nome de ambos. No Brasil, o tema ganhou novos ares 
após o julgamento do Recurso Extraordinário 898060/SC no Supremo 
Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “A paternidade socioafeti-
va, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento 
do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com 
os efeitos jurídicos próprios”. Destarte, a partir da referida decisão 
criou-se no Brasil uma nova possibilidade de vínculo paternal o afetivo, 
definindo ainda, que mesmo havendo a existência do pai afetivo não 
se deve eximir da responsabilidade civil do pai biológico para com 
a prole. No entanto, com a existência de tal instituto cria-se um hiato 
quanto a responsabilidade familiar do pai afetivo em razão do pai 
biológico. Preliminarmente, faz-se mister entender o conceito de respon-
sabilidade familiar e a diferença quando em razão dos parentes e dos 
pais. Isto, em razão do ambiente familiar não ser constituído apenas 

1 Egresso do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
E-mail: luizgustavo.a.barbosa@hotmail.com

2  Professor Orientador da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
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pela relação de paternidade e maternidade, mas também o criado 
junto a todos aqueles indivíduos que compõe o núcleo familiar, poden-
do ser irmãos, tios, avós, primos e todos a que ali pertençam. O núcleo 
familiar representa, em síntese, o espaço onde o individuo se reconhece 
como parte de algo maior, tendo ali sua primeira experiencia social e 
tomando para si os ensinamentos daqueles que o compõe, de forma 
a emoldurar a seu caráter. Desta forma cabe a entidade familiar a 
responsabilidade de criar e educar a criança dentro dos princípios de 
valores morais básicos, bem como promover a sua manutenção material 
para sua digna subsistência. Em contrapartida, aos pais a responsa-
bilidade familiar é subentendida pelo dever de zelar, educar, amar, 
cuidar, respeitar, defender, alimentar dentre outras obrigações mate-
riais e imateriais advindas dessa relação. Neste sentido o Código Civil 
em seu artigo 1.634, e seus incisos, tratou de destacar algumas destas 
responsabilidades dos pais. Entretanto, a responsabilidade familiar dos 
pais, está condicionada ao vínculo jurídico que rege a relação de fi-
liação, conhecido por: “Poder Familiar”. Conforme os ensinamentos de 
Rolf Madaleno o poder familiar representa um “conjunto de direitos 
concedidos ao pai, ou à própria mãe, a fim de que, graças a eles, possa 
melhor desempenhar a sua missão de guardar, defender e educar os 
filhos, formando-os e robustecendo-os para a sociedade e a vida”.  As-
sim sendo, o poder familiar não constitui o exercício de supremacia dos 
pais em relação aos filhos, mas sim, de um encargo legal imposto pela 
paternidade e ou maternidade cujo objetivo é a defesa dos direitos 
daqueles que querem salvaguardar, ou seja, as crianças”, diante disto 
presume-se que o Poder Familiar é também exercido pelos pais afeti-
vos. Devendo, portanto, entender que a paternidade socioafetiva deve 
se exteriorizar numa relação de poder familiar. Com efeito, o poder 
familiar é o encargo atribuído pela lei ao pai e a mãe de criar e educar 
o filho menor, assegurando-lhe o atendimento de todos os direitos que 
lhe são reconhecidos como pessoa, em face de sua condição peculiar 
de desenvolvimento. Logo, o reconhecimento da paternidade afetiva 
estende ao pai socioafetivo o poder familiar sobre o filho reconhecido, 
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transmitindo também ao pai afetivo as obrigações de criar, educar, sus-
tentar, manter o filho em sua guarda, bem como representa-lo enquanto 
menor de 16 anos e assisti-lo enquanto maior de 18 anos, zelando 
pela sua integridade física, moral e patrimonial. A paternidade afetiva, 
como já demonstrado, decorre do reconhecimento voluntário do estado 
de filiação, do desejo de uma pessoa ser pai de outra por laços de 
afetividade e não consanguinidade. Surgindo com esse reconhecimento 
o desejo e o dever de zelar, cuidar, amar, sustentar, educar e todos os 
demais não só deveres como direitos também, como direito da guarda, 
convívio e participação familiar. Todas as responsabilidades familiares 
que surgem com a paternidade afetiva decorrem do poder familiar que 
é inerente a paternidade, não importando qual modalidade ela seja. 
Assim sendo, até que haja por qualquer motivo que seja a perda do 
poder familiar, este continua sendo atribuído a paternidade biológica, 
civil ou afetiva. Sendo que a perda do poder familiar, somente ocorre-
rá em casos específicos em lei, conforme preceitua os artigos 1.635 e 
1.638 do Código Civil. Diante de todo o exposto, a existência do pai 
socioafetivo não destitui o poder familiar do pai biológico, entendendo-
se haver uma extensão desse poder familiar ao pai socioafetivo. Assim, 
na hipótese de haver em um núcleo familiar mais de uma figura pater-
na (ou materna), todos, por força do poder familiar, serão igualmente 
responsáveis pelo filho em comum. Por fim, conclui-se que a paternida-
de afetiva não se trata de uma simples relação parental, mas sim de 
filiação, de reconhecimento de fato de pai e filho, portanto, cabe ao 
pai afetivo o mesmo poder familiar que cabe ao pai biológico, sendo 
a responsabilidade familiar de ambos em relação ao filho igualitária, 
sendo desta formas responsabilidades, de sustento, cuidado, educação, 
etc., obrigatoriamente exercida de forma paritária.
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ESTADO LAICO E A INFLUÊNCIA DA CRENÇA RELIGIOSA NA 
ESFERA POLÍTICO-LEGISLATIVA 

SANTOS, Marcos Vinícius Nunes1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

O presente trabalho procura trazer as questões sobre influência da 
religião nas decisões política legislativas na sociedade Brasileira, 
e analisar a veracidade do estado laico brasileiro e possíveis 
interferências religiosas. O objetivo é propor o limite entre o discurso 
religioso individual, no momento em que exerce uma influência na 
política, e que pode trazer ofensa a dignidade daqueles que não 
se enquadram na mesma concepção dogmática religiosa, ou seja, 
respeito a outras doutrinas que não professam da mesma crença, e 
até mesmo os que não possui uma crença. A liberdade religiosa pode 
ser classificada como uma concepção da liberdade de opinião. Que 
num primeiro momento a expressão religiosa compõe-se na esfera 
dessa garantia, mas, de modo que não pode intencionar e impor a 
toda a sociedade e legislação, convicções religiosas para políticas 
públicas. Durante o desenvolvimento é trabalhado vem demonstrar 
que a Laicidade é um processo, pois, um Estado torna-se laico 
quando se destitui da religião para sua legitimidade, que passa a 
se basear somente na soberania popular. Mostrar que nesse processo 
de construção do Estado laico, há avanços e recuos. Visando que 
deve haver liberdade religiosa, mas, respeitando os mais variados 
credos ou ausência deles. Apresenta também o processo histórico de 
desenvolvimento do Estado Laico onde a ideologia que desencadeou 
a separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com

1 Acadêmico do 9º período do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de 
Sete Lagoas. E-mail: m_viniciusnunes@hotmail.com

2 Doutor em Direito pela UGF/RJ. Professor da Faculdade Santo Agostinho de Sete 
Lagoas. (Orientador).
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a Revolução Francesa (1789-1799). Como resultados obtidos verificou-
se a necessidade de mostrar a importância do processo da laicidade 
do Estado e a da religião na sociedade. Busca a compreensão que é 
preciso impor limites de discurso religioso em influência na política. Ono 
tocante em que os representantes do povo, que possuem religiosidade, 
acabam criando fundamentos dogmáticos sustentados, por suas por 
concepções e crenças religiosas.
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HATE SPEECH: A LIMITAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

MENINI, Marcus Guilherme1; BRASIL, Deilton Ribeiro2

Há que se falar da flexibilização dos princípios constitucionais, haja 
vista que uma vez que os mesmos, quando analisados de uma perspec-
tiva diferente podem resultar na perda de outros direitos e garantias 
fundamentais. Como por exemplo o caso da liberdade de expressão, 
em meio a tanto discurso de ódio presente em nosso país, motivados 
por um cenário político inconstante, abre-se uma tentativa de pressu-
posto para ofender o próximo, utilizando-se do citado princípio cons-
titucional. Hate speech é conhecido como um discurso de ódio que visa 
atacar uma pessoa ou um grupo, levando em consideração a sua raça, 
religião, etnia, orientação sexual, como também seu gênero.  E neste 
atual cenário: também sua opinião política. 

Cabe ressaltar que o discurso de ódio não possuí nenhuma prerrogati-
va que garante ao mesmo a possibilidade de ter como livre o seu ma-
nifesto; entretanto, há uma tentativa – equívoca – de utilizar o mesmo 
com fulcro no princípio da liberdade de expressão. Há quem justifique 
dois argumentos: a) os princípios constitucionais devem ser absolutos; 
b) em nossa constituição é vedado a censura. Logo, através dessas 
duas premissas é tentado justificar este ato. Surge a pergunta: a limita-
ção da liberdade de expressão é um afronte a tal direito constitucio-
nal? Devemos analisar a Constituição Federal não somente através de 
uma leitura fria, mas também utilizando a hermenêutica jurídica para 
auxiliar no que pese a interpretação conforme os direitos e garantias 
constitucionais. Conforme assegura Robert Alexy, os princípios devem 
atuar como mandamentos de otimização, ou seja, eles devem ser 

1  Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
2 Orientador/Professor do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete 

Lagoas. 
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realizados na maior medida possível, e não em sua totalidade, pois 
há outros princípios que podem se colidir, como é o caso da dignidade 
da pessoa humana, princípio basilar em nosso Estado Democrático de 
Direito.

O presente trabalho visa demonstrar a possibilidade da flexibilização 
do princípio da liberdade de expressão, demonstrando que o mesmo 
não é absoluto; inclusive, também mostrar que o fato do direito a ex-
pressão ser limitado não importa em censura bem como o afastamento 
por completo do presente princípio. E também evidenciar que há pos-
sibilidade de ter dois princípios constitucionais atuando em harmonia: 
dignidade de pessoa humana e liberdade de expressão. Ao passo 
que ocorre a limitação de um, o outro se aplica, vice-e-versa, sem pre-
juízo de nenhum dos dois. Deve-se coibir ao máximo o discurso de ódio, 
principalmente no meio online, para que não ocorra a exteriorização 
do mesmo, que pode resultar em agressões (verbais e físicas), e até 
mesmo em homicídios. 

Segundo a BBC, as denúncias de ódio online dispararam durante o 2º 
turno das eleições de 2018. As denúncias de cunho xenofóbico cresce-
ram 2.369,5%, de homofobia 350,2%, racismo 218,2%, neonazismo 
548,4%. Analisando o número total de denúncias podemos perceber 
que praticamente dobrou em relação a eleição de 2014; passando 
de 14.653 para 39.316.

Há que se destacar, com fulcro nos ensinamentos de Robert Alexy, 
que há a sobreposição do princípio da dignidade da pessoa humana 
sobre os sobre os demais; logo, é válido ressaltar que ao exercer 
exacerbadamente o direito a fala, pode-se cometer a violação ao 
princípio basilar aqui destacado. Não se pode sobrepor os interesses 
individuais em face do dos coletivos, deverá ser analisado a constitui-
ção aplicada a toda sociedade. Inclusive, é crucial se pressupor que 
há duas normas da dignidade da pessoa humana: um princípio e uma 
regra. Então, analisando sob a ótica de regra, deverá ser aplicado em 
sua totalidade, não permitindo que o mesmo seja afastado em virtude 
da possível colisão com os demais princípios constitucionais.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADIN 
POR OMISSÃO PERANTE O STF

FERNANDES, Raissa das Chagas1 ; BRASIL, Deilton Ribeiro2

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) prevê alguns direitos 
e garantias que devem ser regulamentados mediante lei especifica 
para que sua efetividade seja assegurada. Contudo o legislador 
muitas vezes se omite mediante tal fato e deixa de regulamentar 
diversas matérias, produzindo efeitos negativos perante o judiciário, 
uma vez que sobrecarrega o Supremo Tribunal Federal (STF). Sendo 
assim pretende-se discutir a ausência de norma regulamentadora para 
alguns artigos da CF/88 e seus efeitos; apresentar as espécies de 
omissão e sua medida cautelar. A CF/88 é a norma suprema que serve 
como embasamento para o sistema jurídico, sendo assim é um dever 
que não deve ser descumprido. No entanto alguns artigos não possuem 
regulamentação específica, abrindo brecha para argumentação. 
A exemplo temos a greve dos servidores públicos que é um direito 
constitucional (art. 37, inciso VII), que não está regulamentado, ficando 
a cargo dos Poderes municipal e estadual legislarem sobre o fato. 
A problemática surge ao passo que nem todos possuem leis que 
determinem estas ações, e aqueles que sentem ter seu direito usurpado, 
são impelidos a moverem ações jurídicas que só podem ser resolvidas 
no STF. Para sanar esta incoerência é imprescindível que o legislador 
produza uma norma infraconstitucional, que seja suplementar e 
integrativa. No entanto o legislativo tem se tornado omisso perante 
esta iniquidade. A doutrina majoritária classifica a espécie de omissão 
como sendo total ou parcial. A omissão total ocorre quando não há
1 Acadêmica do Curso Bacharel em Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete 
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o cumprimento constitucional do dever de legislar, ao passo que a 
parcial decorre quando há lei integrativa infraconstitucional de forma 
insuficiente. Para tentar resolver estes impasses legislatórios, temos o 
conhecidos “remédios constitucionais (RC)”. Para a situação discutida, 
poderia ser utilizado o mandado de injunção que atribui ao Poder 
Judiciário a responsabilidade de dar ciência ao Poder Legislativo 
sobre a ausência de norma regulamentadora, fato que torna inviável 
o exercício dos direitos e garantias constitucionais e suas prerrogativas. 
É importante destacar que a aplicabilidade dos RC é limitada e 
passível de recusa, dependendo do juiz que julgar a causa. A CF/88 
deixa algumas lacunas constitucionais que na prática jurídica pode 
gerar sobrecarga ao STF. Embora exista remédio constitucional para 
minimizar a ocorrência do fato o mesmo ainda é insuficiente tendo em 
vista a grande demanda desse Poder.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE COLETIVA PARA PESSOAS TRANS 
NO BRASIL: UMA PROPOSTA DE INCLUSÃO DOS TRANSGÊNEROS

Área Temática: Gênero, Sexualidades e Direito

SANTOS, Jessica Barbosa1; 
SANTOS, Talita Sebastianna Braz Santos2; COSTA, Fabrício Veiga3

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa busca elucidação quanto a pro-
dução de conhecimento científico sobre o Direito e a transexualidade, 
perante as limitações de acesso coletivo à saúde pública, delimitando-
se o objeto de análise as consequências jurídicas decorrentes da re-
cente e ainda precária atenção no que tange à higidez física e mental 
dos transexuais no Brasil. Especificadamente pretende-se analisar num 
viés crítico a real aplicabilidade do acesso aos atendimentos psico-
lógicos, hormonioterapias e cirurgias de pessoas transexuais, o cha-
mado processo transexualizador. Objetiva-se de forma geral apontar 
a inaplicabilidade das políticas públicas existentes para o processo 
transexualizador e suas implicações. Que por consequência, em uma 
objetivação mais especifica, versa às ações do Estado, que visam ga-
rantir de maneira eficaz uma introdução de políticas públicas e sua 
real aplicabilidade para as pessoas trans no Brasil.

DESENVOLVIMENTO: Justificando-se a escolha da temática em ques-
tão, no que pese a função social do direito, cabendo a este harmoni-
zar as garantias e os direitos do homem e do cidadão, juntamente com 
a criação e manutenção de instrumentos de políticas públicas que per-
1 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
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2 Acadêmica do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 
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3 Professor do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. E-mail: 

fvcufu@uol.com.br.
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mitam de fato a eficácia desses no plano material. No que se refere a 
produção científica brasileira sobre a saúde das pessoas transexuais, 
o foco em sua maior parte sempre se vê associada ao HIV e à AIDS, 
e por consequente a violência, que articula a vulnerabilidade social, 
individual e familiar. Apesar de ser um tema de suma importância 
para o processo de construção de políticas públicas de combate à 
violência de gênero, limitar tais discussões acabam segregando ainda 
mais o grupo em questão. Este estudo tende a questionar a real efi-
cácia das recentes publicações das portarias do Ministério da Saúde, 
deixando a seguinte indagação: as políticas públicas existentes conse-
guem amparar de maneira isonômica as pessoas transexuais? E se sim, 
existe aplicabilidade? Ao longo deste trabalho pretendeu-se diligen-
ciar para responder tais indagações, visto que a pesquisa em pauta, 
versa em torno de uma questão intricada, logo, necessárias densas 
abordagens científicas. O tipo metodológico empregado foi o jurídico-
compreensivo para possibilitar o estudo de preceitos fundamentais, 
inerentes ao desenvolvimento do tema, reportando-se, sobretudo, à 
pesquisa bibliográfica mediante levantamento de referenciais teóricos 
e conceituais, afim de sistematizar conhecimentos e informações sobre 
a questão problema em estudo.

CONCLUSÕES PARCIAIS: Nesse diapasão, insta demonstrado que as 
mazelas coletivas que a população transexual lida diariamente, para 
conseguir o mínimo de dignidade humana, deixando claro o objetivo 
intrínseco desta pesquisa, qual seja, falar sobre elas (pessoas trans), e 
não falar por elas. Além disso, todo o processo de (re) conhecimento 
pessoal, muitas vezes associada a constante violência de gênero so-
frida intrafamiliarmente e macrosocialmente a inexistência de efetivas 
políticas públicas garantem um ambiente propício para a exclusão, re-
jeição e até mesmo a auto aceitação, causadas pela não adequação 
biológica e física. O precário estudo sobre as especificidades de suas 
demandas e a ausência de mecanismos capazes de reduzir o impac-
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to dessa exclusão na vida social desses grupos, geram consequências 
gravosas e que a curto e longo prazo, deixaram raízes amargas e ir-
reparáveis para tal grupo. Por conseguinte, cabe ao Estado criar e co-
locar sobre manutenção políticas públicas de saúde coletiva eficazes, 
para que o as pessoas trans consigam sair da marginalidade, e da 
linha tênue de exclusão alternativamente à aceitação social e pessoal.
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A ABOLIÇÃO GRADATIVA DOS DIREITOS INDÍGENAS

GOMES, Thays Moreira¹ VIEIRA, Ana Vitória do Carmo¹ 
LEITE, Dardânia¹ DINIZ, Cláudio Lúcio de Carvalho²

A presente pesquisa tem por objetivo tratar da luta dos indígenas por 
seus direitos assegurados na CF de 1988. Pretendemos analisar o caso 
do líder indígena Galdino Jesus dos Santos, que foi à Brasília no dia 
19 de abril de 1997, para tratar de questões relativas à demarcação 
de terras indígenas no sul do estado da Bahia e terminou incinerado 
por quatro jovens membros das elites locais. A Constituição Federal de 
1988 assegura aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tra-
dicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens (Art231). Nesse sentido, a demarca-
ção de uma terra indígena, fruto do reconhecimento feito pelo Estado, 
é ato meramente declaratório, cujo objetivo é simplesmente precisar 
a real extensão da posse para assegurar a plena eficácia do disposi-
tivo constitucional. Por sua vez existe a FUNAI (Fundação Nacional do 
Índio), criada por meio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, 
cuja principal missão institucional é proteger e promover políticas vol-
tadas ao desenvolvimento sustentável e direitos dos povos indígenas 
no Brasil. A FUNAI executa as políticas de proteção aos povos isolados 
e recém-contatados e estabelece a articulação interinstitucional volta-
da à garantia do acesso aos direitos sociais e de cidadania aos povos 
indígenas. O atual governo brasileiro esvaziou a FUNAI ao tirar dela o 
direito de reivindicação das demarcações de terra. A mudança consta 
de medida provisória a qual estabelece a nova estrutura do governo 
Federal. As demarcações passam agora às mãos dos ruralistas, ad-
versários dos interesses indígenas em diversos Estados. É importante 

¹ Acadêmicos do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
² Docente do curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas.
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ressaltar que a falha no cumprimento das leis em relação aos direitos 
indígenas não é um problema apenas do governo vigente, mas se 
prolonga desde governos anteriores. É, na verdade, um desrespeito 
com os primeiros habitantes do Brasil e com a CF de 1988. Em vista 
disso, busca-se questionar as leis existentes sem aplicabilidade. Aos 
indígenas cabe a esperança de que futuramente existirão leis e juristas 
lutando junto deles pelos seus direitos, apagando da história o concei-
to equivocado de assimilacionismo, em favor do respeito e aceitação 
de culturas diferentes.
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